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OpnAr vi forsttelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-
onshandlinger, der er passende efter omstpndighederne, men ikke for at kunne udtrykke en kon-
klusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Taqer vi stillinq til. om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmassige skon og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbeidelse af arsreqnskabet pe qrundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der pi grundlag af det opneede revisionsbevis er vipsentlig usik-
kerhed torbundet med beqivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsatte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en vesentlig usikkerhed, skal vi ivores
revisionspEtegning gore opmarksom pe oplysninger herom i arsregnskabet eller, hvis sidanne op-
lysninger ikke er tilstrekkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret pl det re.
visionsbevis. der er opnAet frem til datoen for vores revisionspitegning. Fremtidige begivenheder
eller forhold kan dog medf6re, at foreningen ikke langere kan fortsatte driften.

Taqer vi stilling til den samlede presentation, struktur og indhold af 6rsregnskabet, herunder note-
oplysningerne, samt om ersregnskabet afspejler de underliqgende transaktioner og begivenheder
pA en sSdan miide, at der qives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den 6verste ledelse om bl.a. det planlagte omtang og den tidsmEssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmassige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetnlngen

Ledelsen er ansvarlig f or ledelsesberetningen.

Vores konklusion om :rsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, o9 vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af ersregnskabet er det vores ansvar at lase ledelsesb€retningen og i den
forbindelse overveie, om ledelsesberetningen er vasentligt inkonsistent med Ersregnskabet eller vores
viden opneet ved revisionen eller pe anden mSde synes at indeholde vesentlig fejllnformation.

Vores ansvar er derudover at overveie, om ledelsesberetningen indeholder krevede oplysninger i hen.
hold til Srsregnskabsloven.

Baseret pA det udforte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med ersreqnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med 6rsregnskabslovens krav. Vi har ikke fun-
det vasentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
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